
ท่ี V&C 64L/07-0776 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2564  
   
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9, 18, 39, 52 ออลซีซ่ันส์เพลส  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 
เร่ือง นำส่งผลการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 
อ้างถีง รายงานเลขที่ 64RU-07-0725  
  
            ตามท่ีบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทน์ส จำกัด ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก บริษัท เคทีบีเอสที รีท 
แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ทำการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงต้ังอยู่
ท่ีเลขที่ 122/24-27, 122/45 และ 122/47–50 หมู่ท่ี 6 ซอยไม่มีชื่อ ถนนเคหะบางพลี (สป.1006) ตำบล
บางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ีท่ีประเมินมูลค่า 41-1-94.3 ไร่ หรือ 16,594.3 ตารางวา 
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ และส่วนพัฒนาควบฯ ตามรายงานเลขที่ 62R-11-1891 นั้น 
 

ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเห็นมูลค่าทรัพย์สินมีผลกระทบจากการ
ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า-19 (Covid-19) มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ี   
31 กรกฎาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 528,500,000 บาท (ห้าร้อยย่ีสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)               
 

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทน์ส จำกัด ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกิตติคุณ  ศิริไชยยากุล) 
           รองกรรมการผู้จัดการ 

 

 
 
 
 
 
 





ท่ี V&C 64L/07-0775 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2564    

  
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9, 18, 39, 52 ออลซีซ่ันส์เพลส  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 
เร่ือง นำส่งผลการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  
อ้างถึง รายงานเลขที่ 64RU-07-0724 
  
 ตามท่ีบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทน์ส จำกัด ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก บริษัท เคทีบีเอสที รีท 
แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ทำการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงต้ังอยู่
ท่ีเลขท่ี 505 ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน แยกจากถนนอุดมสรยุทธ์ (ทล.308) ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อท่ีท่ีประเมินมูลค่า 40-3-9 ไร่ หรือ 16,309 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
จำนวน 12 รายการ และส่วนพัฒนาควบฯ ตามรายงานเลขที่ 62R-11-1890 นั้น 
 

ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเห็นมูลค่าทรัพย์สินมีผลกระทบจากการ
ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า-19 (Covid-19) มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันท่ี   
31 กรกฎาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 668,800,000 บาท (หกร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)            
 

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทน์ส จำกัด ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกิตติคุณ  ศิริไชยยากุล) 
           รองกรรมการผู้จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 





 

64RU-07-0723  

รายงานเลขที ่  :   V&C  64RU-07-0723 
อ้างอิงใบเสนอราคาเลขท่ี 64P-06-0705-1 
วันที่  2 สงิหาคม 2564 
 
บริษัท เคทบีีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด 
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ เพลส ช้ัน 9, 18, 39, 52 ออลซีซ่ันส์เพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เรียน   : กรรมการผู้จัดการ กองทรัสต์ 
เรื่อง   : นำส่งรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 

 

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทเดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ทำการสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บริษัท เอสที ฮับ จำกัด ซ่ึงต้ังอยู่โครงการซัมเมอร์ ฮับ เลขที่ 1778 อาคาร
ซัมเมอร์ ฮับ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือเรียนให้ทราบถึง มูลค่าตลาด  
โดยอ้างอิงข้อมูลในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ เลขที่ V&C 62R-11-1938 และ 64RU-
01-0074 และหนังสือรับรองเพ่ือยืนยันการไม่มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่มีนัยสำคัญของอาคาร ที่ออก
โดยบริษัท เอสที ฮับ จำกัด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังน้ันในการสอบทานมูลค่าของทรัพย์สินครั้งน้ี 
บริษัทฯ จึงไม่ได้ทำการเข้าพ้ืนที่สำรวจ 

 

สำหรับรายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการนำมูลค่าไปใช้ในการพิจารณาภายในบางประการรายงาน
การสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินฉบับน้ีมีอยู่สามส่วนได้แก่ หนังสือนำส่งฉบับน้ีรายงานประเมิน
สรุปผลการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินมูลค่า 
ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวม ทบทวน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ และประเมิน
มูลค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าตลาดจากการสอบทาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
สรุปได้ดังน้ี 

 

- มูลค่าภายใต้ผลกระทบจากโอกาสท่ีทางเข้า-ออกเสรมิซอยสุขุมวิท 46 ปิด 
เท่ากับ 385,000,000 บาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 

- มูลค่าภายใต้ผลกระทบจากอุปทานของโครงการซัมเมอร์ พอยท์  
เท่ากับ 385,000,000 บาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 

รายงานการสอบทานการประเมินฉบับน้ีบริษัทเดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ได้จัดทำ
ภายใต้มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย และขอรับรองว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 
ในเร่ืองของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายกิตติคุณ  ศิริไชยยากุล) 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 





 

64RU-07-0722  

รายงานเลขที ่  :   V&C  64RU-07-0722 
อ้างอิงใบเสนอราคาเลขท่ี 64P-06-0705 
วันที่  2 สิงหาคม 2564 
 

บริษัท เคทบีีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด 
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ เพลส ช้ัน 9, 18, 39, 52 ออลซีซ่ันส์เพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

เรียน   : กรรมการผู้จัดการ กองทรัสต์ 
เรื่อง   : นำส่งรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 

 

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทเดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ทำการสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด ซ่ึงต้ังอยู่โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์ เลขที่ 1160 อาคาร
ซัมเมอร์ ฮิลล์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือเรียนให้ทราบถึง มูลค่าตลาด  
โดยอ้างอิงข้อมูลในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ เลขที่ V&C 62R-11-1937 และ 64RU-
01-0073 และหนังสือรับรองเพ่ือยืนยันการไม่มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่มีนัยสำคัญของอาคาร ที่ออก
โดยบริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด ลงวันที่ 1 กรฎาคม 2564 ดังน้ันในการสอบทานมูลค่าของทรัพย์สินครั้งน้ี        
บริษัทฯ จึงไม่ได้ทำการเข้าพ้ืนที่สำรวจ 

 

สำหรับรายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการนำมูลค่าไปใช้ในการพิจารณาภายในบางประการรายงาน
การสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินฉบับน้ีมีอยู่สามส่วนได้แก่ หนังสือนำส่งฉบับน้ีรายงานประเมิน
สรุปผลการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินมูลค่า 
ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวม ทบทวน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ และประเมิน
มูลค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าตลาดจากการสอบทาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
สรุปได้ดังน้ี 

 

- มูลค่าภายใต้ผลกระทบจากโอกาสท่ีทางเข้า-ออกเสรมิซอยสุขุมวิท 46 ปิด 
เท่ากับ 473,500,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

- มูลค่าภายใต้ผลกระทบจากอุปทานของโครงการซัมเมอร์ พอยท์  
เท่ากับ 476,200,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

รายงานการสอบทานการประเมินฉบับน้ีบริษัทเดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ได้จัดทำ
ภายใต้มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย และขอรับรองว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 
ในเร่ืองของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายกิตติคุณ  ศิริไชยยากุล) 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 




